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مقذمٍ:
یکی اس آسهَىّای پزکارتزد در تحلیلّای آهاری آسهَى  tاستً .زمافشار  excelلادر تِ هحاسثِی آسهَى  tاست.
ًزمافشار  Excelسِ آسهَى  tجفتی ،آسهَى  tدر غَرت تزاتزی ٍاریاًسّا ٍ آسهَى  tدر غَرت عذم تزاتزی
ٍاریاًسّا را هحاسثِ هیکٌذ .در هتي ارائِ ضذُ تواهی آسهَىّای تیاى ضذُ در تاال را تیاى هیکٌین.
هطالثی کِ در ایي هتي تیاى ضذُ است عثارتٌذاس:

آسهَى tتزای دادُّای جفتی
آسهَى tدر غَرت ٍجَد تزاتزی ٍاریاًس
آسهَى tدر غَرت عذم تزاتزی ٍاریاًس

آزمًن  tبرای دادٌ َای جفتی
دادُّای جفتی دادُّای ّستٌذ کِ در سهاى ٍ هکاى تا ّن هتفاٍت ّستٌذ .یکی اس ًوًَِّای دادُّای جفتی
تزرسی اثز ضاخع َّضیاری لثل ٍ تعذ اس هػزف دارٍیی خاظ است .در ایي هثال ضاخع َّضیاری تزای افزاد
یکساى است ٍ تٌْا تفاٍت اثز دارٍ لثل ٍ تعذ اس هػزف دارٍ است.
تزای اًجام آسهَى هَرد ًظز السم است اتتذا ستاًِی  data analysisرا فعال ًواییذ .چگًَگی فعالساسی ستاًِی
 data analysisدر تة  dataدر فایل "تحلیل ٍاریاًس" در غفحِ آهَسش هزتَط تِ ًزمافشار  excelدر سایت
هزکش تحلیل آهار خَارسهی لزار دادُ ضذُ است .تزای آهَسش هَرد فَق هیتَاًیذ تِ غفحِی هزتَطِ هزاجعِ
ًواییذ.
دلت داضتِ تاضیذ کِ سهاًی هیتَاًین اس آسهَى  tتزای دادُّای جفتی استفادُ کٌین کِ پیصفزؼّای سیز
تزلزار تاضذ:
 -1همیاس هتغیز ٍاتستِ تایذ کوّی ٍ در سطح فاغلِایً/سثی تاضذ.
 -2همادیز دٍ هتغیز تایذ جفت (ٍاتستِ) ٍ اس یک جاهعِ تاضٌذ.
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 -3تَسیع دادُّای هتغیز ٍاتستِ تایذ ًزهال تاضذ.
آسهَى  tتزای دادُّای جمتی را تا یک هثال تَضیح هیدّین.
مثال :در یک آسهایص ضاخع َّضیاری لثل ٍ تعذ اس هػزف دارٍیی خاظ تیاى ضذُ است .ایي ضاخعّا اس 1
تا ً 10وزُگذاری ضذُ است .هیخَاّین ضاخعّای َّضیاری را تا هیاًگیي عذد  8آسهَى ًوایین .کِ آیا هػزف
دارٍ تز هیشاى َّضیاری اثزگذار تَدُ یا ًِ؟ دادُّا تِ غَرت سیز است.
اعذاد را تِ غَرت رٍتزٍ در ًزمافشار ٍارد ًواییذ.
دادُّای هزتَطِ در ستَىّای  ٍ B ٍ Aدر ردیفّای  2تا ًَ 11ضتِ
ضذُ است.

ضاخع َّضیاری
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پس اس ٍارد کزدى دادُ ّا هسیز سیز را طی کٌیذ.
Data > data analysis > t-Test: Paired Two
Sample for Means > OK

پس اس آى پٌجزُ پاییي تاس هیضَد .کادرّای هزتَطِ را هطاتك تا تَضیحات ارائِ ضذُ پز ًواییذ.

3|www.Kharazmi-Statistics.ir

آدرس دادٌ َای قبل از مصرف داري

آدرس دادٌ َای بعذ از مصرف داري

مقذار آلفا سطح

مقذار میاوگیه مًرد وظر برای آزمًن

معىی داری

خريجی در َمان

اوتخاب آدرس خريجی (بٍ دلخًاٌ

صفحٍ چاپ شًد.

َر کجای صفحٍ می تًاوذ باشذ).
خريجی در صفحٍ ای دیگردر

خريجی در اکسل

َمان فایل اکسل چاپ شًد.

دیگری چاپ شًد.

پس اس کلیک تز دکوِ  okگشارضی هطاتِ تػَیز پاییي ًوایص دادُ هیضَد.

در خزٍجی تذست آهذُ همذار هیاًگیيٍ ،اریاًس،
تعذاد هطاّذات تزای ّز دٍ هتغیز ٍ ضزیة
ّوثستگی پیزسي ،درجِ آسادی ،احتوال آهارُ  tتزای
ّز دٍ حالت یکطزفِ ٍ دٍطزفِ هحاسثِ ضذُ است.
تا تَجِ تِ ایٌکِ همذار احتوال تشرگتز اس همذار 0.05
(همذار آلفای در ًظز گزفتِ ضذُ است) در ًتیجِ در
سطح  %95فزؼ تزاتزی هیاًگیيّا رد هیضَد ٍ
تفاٍت هعٌیداری تیي هیاًگیي دٍ دادُ ٍجَد دارد .در ٍالع دارٍی تجَیش ضذُ اثز تخص تَدُ است .در ایٌجا
هػزف دارٍ تاعث افشایص در هیشاى َّضیاری ضذُ است در ًتیجِ هػزف دارٍ اثزتخص تَدُ است.
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آزمًن  tدر صًرت يجًد برابری ياریاوس
در ایي آسهَى تزاتزی ٍاریاًسّا هْن است ٍ .جشٍ پیص ضزطّا هحسَب هیضَد .دادُّای هثال لثل را در ًظز
تگیزیذ در ایي حالت فزؼ هیضَد دادُّای هزتَط دارای تزاتزی ٍاریاًس ّستٌذ .هسیز سیز را اًجام دّیذ.
Data > data analysis > t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances > OK

پٌجزُای هطاتِ حالت لثل تاس هیضَد کِ فیلذّای هزتَط را ّواًٌذ هثال پیطیي پز ًواییذً .تیجِ تِ غَرت سیز
است.

در خزٍجی تذست آهذُ همذار هیاًگیي،
ٍاریاًس ،تعذاد هطاّذات تزای ّز دٍ
هتغیز ٍ ٍاریاًس پَلذ ،درجِ آسادی،
احتوال آهارُ  tتزای ّز دٍ حالت یکطزفِ
ٍ دٍطزفِ هحاسثِ ضذُ است .تا تَجِ تِ
ایٌکِ همذار احتوال تشرگتز اس همذار 0.05
(همذار آلفای در ًظز گزفتِ ضذُ است) در
ًتیجِ در سطح  %95فزؼ تزاتزی هیاًگیيّا رد هی-ضَد ٍ تفاٍت هعٌیداری تیي هیاًگیي دٍ دادُ ٍجَد دارد.
در ٍالع دارٍی تجَیش ضذُ اثزتخص تَدُ است .دلت داضتِ تاضیذ کِ اثز هثثت ٍ یا هٌفی اس ًتیجِ حاضز
استٌثاط ًویضَد ٍ تٌْا اثزتخص تَدى تزداضت هیگزدد .در ایٌجا هػزف دارٍ تاعث افشایص در هیشاى َّضیاری
ضذُ است در ًتیجِ هػزف دارٍ اثزتخص تَدُ است.

آزمًن  tدر صًرت عذم برابری ياریاوس
چٌاًچِ ٍاریاًسّا تزاتز ًثاضٌذ ًیش هیتَاى اس آسهَى هزتَطِ استفادُ کزد .آسهَى هزتَطِ را ایي تار تا دادُّای
هثال تیاى ضذُ ٍ تا فزؼ عذم تزاتزی ٍاریاًسّا اًجام هیدّین .تزای اًجام آسهَى هسیز را طی ًواییذ.
Data > data analysis > t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances > OK
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ّواًٌذ حالتّای لثل کادرّا را پز کزدُ ٍ پس اس سدى دکوِ ً okتایج هطاتِ تػَیز پاییي ًوایص دادُ هیضَد.

در خزٍجی تذست آهذُ همذار هیاًگیي،
ٍاریاًس ،تعذاد هطاّذات تزای ّز دٍ هتغیز
ٍ ٍاریاًس پَلذ ،درجِ آسادی ،احتوال آهارُ
 tتزای ّز دٍ حالت یکطزفِ ٍ دٍطزفِ
هحاسثِ ضذُ است .تا تَجِ تِ ایٌکِ همذار
احتوال تشرگتز اس همذار ( 0.05همذار آلفای
در ًظز گزفتِ ضذُ است) در ًتیجِ در سطح  %95فزؼ تزاتزی هیاًگیيّا رد هی-ضَد ٍ تفاٍت هعٌیداری تیي
هیاًگیي دٍ دادُ ٍجَد دارد .در ٍالع دارٍی تجَیش ضذُ اثز تخص تَدُ است .دلت داضتِ تاضیذ کِ اثز هثثت ٍ یا
هٌفی اس ًتیجِ حاضز استٌثاط ًویضَد ٍ تٌْا اثزتخص تَدى تزداضت هیگزدد .در ایٌجا هػزف دارٍ تاعث
افشایص در هیشاى َّضیاری ضذُ است در ًتیجِ هػزف دارٍ اثزتخص تَدُ است.

هٌثع:
 راٌّوای آساى تحلیل آهاری تا  ،SPSSراهیي کزیوی ،اًتطارات ٌّگام ،تاتستاى 94 اکسل (همذهِ ،تحلیل ٍاریاًس ،رگزسیَى ٍ آسهَى هیاًگیي) ،تْیِ ٍ گزدآٍری :حویذ هسعَدی ،تاتستاى ،1389داًطگاُ فزدٍسی هطْذ
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